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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia 10 de novembro de 2020 às 09h e 

30min, na plataforma virtual RNP. 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 1 

pela plataforma virtual RNP, reuniram-se os conselheiros, devidamente registrados na lista de 2 

presença da reunião. A sessão teve início com a senhora Diretora, profa. Maria Angeluce Soares 3 

Perônico Barbotin saudando a todos e explicando a dinâmica da reunião 1.Posição do CCAE 4 

frente a nomeação do professor Valdiney Veloso para a Reitoria da UFPB: Angeluce 5 

iniciou a reunião fazendo uma análise de conjuntura sobre a situação política da UFPB diante 6 

da nomeação do professor Valdiney para a reitoria. Professor Estêvão Palitot fez a leitura da 7 

nota de repúdio do Departamento de Ciências Sociais/CCAE. Professora Angeluce fez a leitura 8 

de uma proposta de nota de repúdio à nomeação do professor Valdiney Veloso, a qual foi 9 

editada após as contribuições dos presentes, o texto da nota (anexo a esta ata) foi aprovado com 10 

vinte e um votos favoráveis e uma abstenção, o encaminhamento é que a nota seja publicada na 11 

página do CCAE na internet. Em seguida foram tirados os seguintes encaminhamentos: 12 

a)Realização de aulas públicas no CCAE pautando a autonomia e democracia universitária; 13 

b)Que os Departamentos referendem a nota ampla da UFPB ou cada departamento escreva sua 14 

própria nota; c)Solicitação do Conselho de Centro/CCAE a Assessoria de comunicação da 15 

UFPB para que a nota de repúdio aprovada no CONSUNI (anexa a esta ata) seja publicada na 16 

página da UFPB na internet; d) Realização de uma audiência pública no CCAE para discutir a 17 

autonomia universitária com a participação da ADUF, Sintesp, CAs e sociedade civil; 18 

e)Representantes do CCAE no CONSEPE devem levar a proposta que esse conselho superior 19 

se posicione sobre a nomeação do professor Vandiney; f)Publicar na página do CCAE na 20 

internet as notas de repúdio do CONSUNI, Conselho de Centro, Departamentos e demais 21 

entidades; g) Leitura das notas de repúdio (CONSUNI, Centro, Departamentos e Entidades) nas 22 

aulas. Os encaminhamentos foram aprovados com dezenove votos favoráveis e duas abstenções 23 

2. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente da 24 

reunião, a Profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de todos e em seguida encerrou a 25 

reunião. Eu, Luciana Andreia Silva Bacelar, Secretária Executiva, que secretariei esta reunião, 26 

lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos conselheiros 27 

presentes. Rio Tinto – PB, dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às onze horas e 28 

quarenta e cinco minutos, de forma remota. 29 
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NOTA DO CONSUNI SOBRE NOMEAÇÃO DO PROFESSOR VALDINEY VIANA 30 

PARA REITORIA DA UFPB 31 

O Conselho Universitário (CONSUNI) da UFPB, representando a vontade de sua comunidade 32 

universitária, e com fundamento nos princípios constitucionais da gestão democrática, da 33 

liberdade de cátedra e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, já reconhecidos e 34 

consolidados pelo Supremo Tribunal Federal, repudia a nomeação, pelo Presidente da 35 

República, Jair Messias Bolsonaro, para o cargo máximo desta instituição de uma candidatura 36 

que não foi escolhida pela comunidade universitária. A chapa encabeçada pelo Prof. Valdiney 37 

Gouveia teve pouco mais de 5% dos votos na consulta pública, ficando na terceira e última 38 

colocação, e no colegiado eleitoral, composto pelos três conselhos superiores desta 39 

Universidade, não obteve um único voto. 40 

Mais do que a defesa de uma candidatura específica, o que move este CONSUNI é a defesa dos 41 

preceitos de democracia e autonomia universitária, nos termos do artigo 207 da Constituição 42 

Federal. 43 

Essa decisão rompe com uma longa tradição, construída ao longo de décadas, que é o respeito 44 

a escolha democrática da comunidade universitária e a garantia da nomeação da candidatura 45 

mais votada, mesmo por governos de diferentes espectros políticos. Esta atitude, mais do que 46 

respeitar a posição expressa pela maioria dos integrantes da instituição, tem por princípio o 47 

reconhecimento da importância de termos uma reitoria com efetivo papel de liderança 48 

acadêmica, administrativa e política reconhecida pelos membros da própria Universidade, o 49 

que aufere legitimidade para sua atuação, justamente nesses tempos difíceis que atravessamos.  50 
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NOTA DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 68 

NOMEAÇÃO DO PROFESSOR VALDINEY VELOSO  69 

O Centro de Ciências Aplicadas e Educação, em respeito aos princípios democráticos e a defesa 70 

da autonomia universitária, e em consonância com o Conselho Superior da UFPB, torna público 71 

seu posicionamento de repúdio à atitude antidemocrática de nomeação, em 04 de novembro de 72 

2020, do professor Valdiney Veloso Gouveia para a Reitoria da nossa universidade. 73 

Defendemos que, dentro da legalidade, mas respeitando a autonomia e a democracia, deve ser 74 

respeitada a decisão da comunidade universitária que, na consulta eleitoral, escolheu a chapa 75 

encabeçada pelas professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, consulta em que o 76 

professor Valdiney Gouveia e a professora Liana Albuquerque obtiveram o terceiro lugar (com 77 

pouco mais de 5% dos votos). Resultado que foi referendado pelo Colégio Eleitoral, formado 78 

pelos Conselhos Superiores (com representação dos três segmentos da UFPB), e no qual o reitor 79 

recém-nomeado não obteve nenhum voto. Consideramos que tal fato implica na falta de 80 

representatividade do reitor nomeado, junto à comunidade acadêmica, comprometendo as 81 

condições de gestão acadêmica e administrativa. Nesse sentido, conclamamos a toda a 82 

comunidade do Campus IV, servidores docentes, servidores técnico-administrativos e 83 

discentes, a se unirem em defesa da nossa Universidade e da democracia. É hora de exercermos 84 

o protagonismo na luta pela democratização e transparência da gestão pública, no âmbito da 85 

UFPB, das demais instituições federais de ensino, e no setor público de maneira geral. 86 

Manifestamos que esse ataque à UFPB em sua autonomia e democracia corresponde a uma 87 

medida autoritária sobre a sociedade paraibana, que é ferida e vilipendiada, bem como a toda a 88 

comunidade acadêmica em nosso País. 89 

Rio Tinto, 10 de novembro de 2020 Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da 90 

UFPB  91 


